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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 23 noiembrie 2011 

Nr. 27/568 
 
 

 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor 

indicatori specificaţi în cadrul fiscal – bugetar şi a unor măsuri 

financiar - bugetare aplicabile până la 1 ianuarie 2014 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 
sesizată, pentru dezbatere şi avizare, prin adresa nr. PLx 652 din 21 
noiembrie 2011, cu proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor 
indicatori specificaţi în cadrul fiscal – bugetar şi a unor măsuri financiar -  
bugetare aplicabile până la 1 ianuarie 2014. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au 
examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 23 noiembrie 
2011. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (5 împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de 
lege cu amendamente, redate în Anexa la prezentul aviz. 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 
 
 
 
 
Şef serviciu,         Întocmit, 
Elena Mesaroş         Expert Geta Doană 

A N E X A 



 
Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

 
1 

 
Titlul Legii 
 
Proiect de Lege pentru 
aprobarea plafoanelor unor 
indicatori specificaţi în cadrul 
fiscal – bugetar şi a unor 
măsuri financiar-bugetare 
aplicabile până la 1 ianuarie 
2014 

 
Titlul Legii 
 
Proiect de Lege pentru 
aprobarea plafoanelor unor 
indicatori specificaţi în cadrul 
fiscal – bugetar aplicabile 
până la 1 ianuarie 2014 
 
Autori: domnii deputaţi 
Claudia Boghicevici, Florian 
Daniel Geată, Cornel Ghiţă, 
Daniel Ionuţ Bărbulescu, Gelu 
Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian 
Vladu, Mihai Cosmin Popescu. 
 

 
Prevederile referitoare 
la măsurile financiar- 
bugetare au fost 
cuprinse în Legea de 
aprobare a O.U.G. nr. 
80/2010 pentru 
completarea art.11 
din O.U.G. 
nr.37/2008 privind 
reglementarea unor 
măsuri financiare în 
domeniul bugetar.

 
2 

 
CAPITOLUL I 
Plafoanele unor indicatori 
specificaţi în cadrul fiscal – 
bugetar 
 

 
Titlul capitolului se elimină. 

 
Având în vedere 
eliminarea capitolului 
II. 

 
3 
 

 
CAPITOLUL II  

Măsuri financiar-bugetare 
aplicabile până la 1 ianuarie 
2014 
 
 Art.5 – art.10 

 
Se elimină. 
 
Autori: domnii deputaţi 
Claudia Boghicevici, Florian 
Daniel Geată, Cornel Ghiţă, 
Daniel Ionuţ Bărbulescu, Gelu 
Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian 
Vladu, Mihai Cosmin Popescu. 
 

 
Prevederile referitoare 
la măsurile financiar- 
bugetare au fost 
cuprinse în Legea de 
aprobare a O.U.G. 
nr.80/2010 pentru 
completarea art. 11 
din O.U.G. 
nr.37/2008 privind 
reglementarea unor 
măsuri financiare în 
domeniul bugetar. 
 

 
4 

 
Art.11. ............................. 

 
Devine art.5 nemodificat. 
 
 
Autori: domnii deputaţi 
Claudia Boghicevici, Florian 
Daniel Geată, Cornel Ghiţă, 
Daniel Ionuţ Bărbulescu, Gelu 
Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian 
Vladu, Mihai Cosmin Popescu. 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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